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3º Trabalho Prático – Tabela Hash

Suponha que uma empresa pretende fazer um relatório estatístico sobre o vocabulário de um texto ou
montar uma “base de dados de intenções” usando o serviço de busca na Web. Como não é uma tarefa fácil,
você foi encarregado de fazer um programa que deverá informar a quantidade de ocorrências de cada
palavra, apenas as palavras mais frequentes (ordenado por frequência).

Descrição do Trabalho

O trabalho consiste em fazer um programa para contar quantas vezes a mesma palavra ocorre no
texto, ou seja, determinar sua frequência. Uma palavra é definida como uma sequência consecutiva de
letras do alfabeto, maiúsculas e/ou minúsculas. As palavras com uma única letra devem ser ignoradas, bem
como espaços  em brancos,  sinais  de  pontuação,  caracteres  especiais,  etc.  Você  pode  assumir  que  as
palavras não terão acentuação. Além disso, o programa deve ser  case insensitive. Por exemplo, palavras
como "insensitive", "InSensitive" ou "INSENSITIVE" devem ser consideradas iguais.

A pesquisa e inserção das palavras do texto deverão ser feitas na estrutura de dados  hash table.
Você  deverá  implementar  uma  função  hash que  suporte  chaves  que  são  sequências  de  caracteres
(códigos ASCII). A função hash deve apresentar duas propriedades básicas: seu cálculo deve ser rápido e
deve gerar poucas colisões. Além disso, é desejável que ela leve a uma ocupação uniforme da tabela para
conjuntos  de chaves  quaisquer.  Para  resolver  as  colisões  você deve usar  o  método de endereçamento
aberto. 

Obs.: Os trabalhos da turma serão analisados para se detectar plágios.

Entrada

O programa será  testado da  seguinte  maneira:   ./prog < input.txt  -  onde  input.txt é
arquivo que contém o texto. O arquivo de entrada contém no máximo 256 palavras diferentes e cada
palavra não terá mais de 20 letras. A entrada termina com EOF (end-of-file).

Saída

Para cada arquivo de entrada seu programa deve produzir um conjunto de linhas na saída. Cada linha
deve conter um número indicando a frequência, um espaço em branco e a palavra (todas as letras devem
ser minúsculas). Seu programa deve imprimir, na saída padrão, apenas as palavras com frequência maior
ou  igual  a  2.  A saída  deve  ser  ordenada  de  forma decrescente  de  frequência  e,  em caso  de  mesma
frequência, o desempate deve ser em ordem lexicográfica.

Exemplo de Entrada

1

"Pedra, papel, tesoura, lagarto, Spock.
Eh muito simples! Olhe - tesoura corta papel, papel cobre pedra, pedra
esmaga  lagarto,  lagarto  envenena  Spock,  Spock  esmaga  tesoura,  tesoura
decapita lagarto, lagarto come papel, papel refuta Spock, Spock vaporiza
pedra e como sempre, pedra quebra tesoura..." - Sheldon Cooper



Exemplo de Saída

2

5 lagarto
5 papel
5 pedra
5 spock
5 tesoura
2 esmaga


